
Breng groei in beeld

e-portfolio+

IN OPVANG EN ONDERWIJS

+ Gerichte feedback
 op het ontwikkelproces
 
+ Leer- en ontwikkellijnen
 uploaden
 
+ Didactische omgeving

MAAK ONTWIKKELING VAN TALENTEN  
BETER INZICHTELIJK, UITLEGBAAR  
EN UITVOERBAAR VOOR KINDEREN,  
OUDERS EN COLLEGA’S.



Op zoek naar het ‘toekomstbestendig’ ontwikkelen van kinderen en 
jongeren kiezen we steeds meer voor betekenisvol thematisch of 
projectmatig werken, waarbij 21ste eeuwse vaardigheden geoefend 
worden. We bieden kinderen zo de gelegenheid om hun talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen. 

Ontwikkeling gaat immers niet alleen over cognitieve vermogens, 
maar ook om doen-, voel- en expressievermogen. Ontwikkeling vanuit 
vier H’s: hart, hoofd, handen en helicopterview (metacognitie en 
zelfsturing). 

Mevolution voorziet in de behoefte van leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers ondersteuning te krijgen bij het realiseren van - en 
begeleiden bij - een goed thematisch aanbod dat eigenaarschap van 
de kinderen stimuleert. Het maakt mogelijk het ontwikkelproces van 
talenten en vaardigheden te laten zien, er direct feedback op te 
geven en het proces als opbrengst intersubjectief te beoordelen.

Het is immers voor de kwaliteitszorg van het onderwijs en opvang van 
groot belang dat pedagogische en educatieve doelen worden gehaald 
en de opbrengst merkbaar en zichtbaar is.

Wat voeg jij toe vandaag?

Multimediale bewijsstukken (foto’s, videos, 
presentaties, verslagen, etc.) zijn met één klik 
binnen te halen en kunnen worden toegelicht 
met teksten d.m.v. een eenvoudig te bedienen 
tekstverwerker.

Elementen kunnen op zichzelf staan maar ook 
gekoppeld worden aan de betreffende fase 
in het -SOL- leerproces: verkennen, ideeën 
ontwikkelen, uitvoeren, vieren en evalueren.

In Mevolution kun je eenvoudig aanbod klaarzetten. Feedback op het proces

Multimediale stukken kunnen, 
in elke fase, voorzien worden 
van feedback. Zo wordt gerichte 
feedback geven op het proces 
eenvoudig. 

Ook kunnen multimediale stukken 
ter evaluatie worden voorgelegd 
en zowel de opbrengst als het 
proces beoordeeld worden. 

Mevolution e-portfolio+  
/HOE WERKT DAT?

e-portfolio+
DE COMBINATIE VAN EEN DIGITAAL PORTFOLIO EN EEN DIDACTISCHE 
OMGEVING OM ÉCHT VORM TE GEVEN AAN INTEGRALE ONTWIKKELING 
IN OPVANG EN ONDERWIJS.

/WAAROM?

Je wil het eigenaarschap van het 
ontwikkelproces bij jouw kinderen 
stimuleren. Je wil betekenis-
vol aanbod hebben waarbij ze 
hun talenten kunnen benutten, 
ontwikkelen en laten zien,  
bijvoorbeeld aan hun ouders. 
Je wil elk kind feedback geven op 
zijn of haar proces. Je wil, eventueel 
samen met anderen, zowel het 
proces kunnen beoordelen als de 
opbrengst.



Borgen en vieren

Door ook de koppeling te kunnen maken 
met een leer- of ontwikkellijn wordt 
voortgang zichtbaar voor kind, ouders  
en begeleiders. 

Het totale e-portfolio -of delen ervan- 
kunnen voorgelegd worden voor evaluatie 
en er kunnen digitale certificaten worden 
behaald via Open Badges: dé internationale 
standaard voor digitale diploma’s.

Een leven lang leren

Je blijft altijd zelf eigenaar van het 
Mevolution e-portfolio. De data worden 
door niemand gebruikt, tenzij je daar zelf 
toestemming voor geeft. We zijn uiteraard 
volledig AVG-proof. 

Bovendien werken we aan het voldoen 
aan de NEN 2035 standaard, waardoor je 
het eportfolio kan meenemen als je  
naar een andere omgeving gaat.

/PROBEER HET ZELF!

Wij komen graag bij jullie op lokatie 
om Mevolution e-portfolio+ te laten 
zien! Mail ons voor het maken van  
een afspraak:

info@mevolution.nl

www.mevolution.nl

MEVOLUTION IS EEN VISIE,  
EEN OPLEIDINGSDIDAKTIEK  
EN EEN E-PORTFOLIO BEDOELD 
OM VORM TE GEVEN AAN SOCIAAL 
ONTWERPEND LEREN.
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Meer weten?

‘Doe wat  
 je zegt 
 en zeg wat  
 je doet.’

cc

Kinderen en jongeren

Het ontwikkelproces van talenten en  
vaardigheden laten zien, er direct feedback 
op kunnen geven en de opbrengst  
intersubjectief beoordelen.

Kinderen en jongeren leren binnen 
Mevolution in toenemende mate zelf 
eigenaar te worden van hun ontwikkeling 
door zichzelf (samen met anderen) een 
ontwikkelopdracht te geven, een aanpak te 
bedenken, uit te voeren én te evalueren.

Professionals

Het realiseren en delen van een goed 
thematisch aanbod om eigenaarschap en 
talentontwikkeling bij kinderen en jongeren 
te begeleiden.

Je eigen professionele ontwikkeling en 
expertise in beeld brengen en delen, 
feedback vragen en geven aan collega’s.

Met hart, hoofd, handen en helicopterview 
(metacognitie en zelfsturing) vorm geven 
aan jouw carrière.

Organisatie

Vanuit de kernwaarden de eigen  
professionele leergemeenschap faciliteren.

Met Mevolution krijgen scholen, kindcentra 
en kinderopvanglocaties de mogelijkheid 
de lerende organisatie zelf vorm te geven.

Laat de professionals binnen de organisatie 
elkaar vinden en hun expertise uitbreiden, 
passend bij de kwaliteitskaders van de 
organisatie.
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/SUCCESVOLLE INNOVATIE-STRATEGIE OP DRIE NIVEAU’S 

Voor een oriënterend gesprek:

Tom Oosterhuis /bedenker van 
MeVOLUTION  
tom@mevolution.nl 
06 2 951 6 941 
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